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“Ainda falta muito para nos 
tornarmos uma indústria”
Com 41 anos de carreira, o ator e cineasta Carlos Alberto Riccelli lança seu terceiro filme 
como diretor. A comédia Onde está a Felicidade? é a mais nova parceria cinematográfica 
entre ele e a esposa Bruna Lombardi (com quem é casado há quase 30 anos), que escreveu e 
protagonizou o filme. Nesta entrevista, Riccelli fala sobre o trabalho atrás das câmeras e as 
dificuldades de se produzir cinema no Brasil 
Por  aLissOn FErnandEZ agfernandez@grupomm.com.br

meio & mensagem — Como aconteceu a 
mudança de ator para diretor?
Carlos Alberto Riccelli — Foi uma coisa 
muito natural. Sempre me interessei por 
todos os aspectos do cinema. Mesmo como  
ator, em set de filmagens, seja na televisão, 
nas novelas, minisséries ou nos filmes que 
fiz. Nunca gostei de ficar batendo-papo fu-
rado no camarim. Gostava de estar perto 
da filmagem, no set mesmo, vendo o tra-
balho de todo mundo, a luz, o movimen-
to de câmera, o figurino, o departamento 
de arte, enfim, queria ver todo mundo tra-
balhando. Foi um interesse natural. Como 
ator, sempre me interessei pela narrativa. 
Gosto de contar história. Acho que todo 
ator conta uma história ao viver seu per-
sonagem. Ele sabe que faz parte de uma 
narrativa maior, mas cada cena é parte de 
uma história que se conta e você tem de 
dosar toda a sua participação, cena a cena, 
até o clímax final do filme. Sempre enten-
di isso. O diretor tem de ser, basicamente, 
um contador de história. Então, nesse ca-
so, esse aspecto já tinha em mim.

m&m — O filme Onde está a Felicidade? 
ganhou o prêmio de melhor longa de ficção 
pelo voto popular no Festival de Cinema de 
Paulínia. Você esperava essa receptividade 
do público?
Riccelli — Não. Foi a primeira vez que 
mostramos o filme para público. Depois 
que terminei de montá-lo, pouquíssimas 
pessoas tinham visto, além de nós e da 
produção, e a sessão foi uma loucura. As 
pessoas riam e aplaudiam em cena aberta. 
Ficamos espantados.Depois, no final,  foi 
uma aclamação. Só isso já foi um prêmio! 

m&m — Você é dono da Pulsar Cinema. 
Quais são as principais dificuldades em 
se produzir cinema no Brasil?
Riccelli — Quando fizemos o filme lá em 
Los Angeles, tivemos a mesma dificul-
dade, principalmente em financiar, le-
vantar a grana. Aqui, no Brasil, é a mes-
ma coisa, com a diferença de que lá há 
uma indústria, existem investidores, mas 
não existem leis de incentivo. É um pa-
ís que acredita no entretenimento com 
uma economia criativa e eles invadem 
o mundo com o cinema deles. O cinema 
americano é o número um em quase to-
dos os países, só não é na Índia. Sempre 
achei que atrás de nossos filmes estão 
os nossos produtos e eles conseguiram 
dominar o mundo por meio do cinema.

m&m — Você acha que o cinema brasileiro 
é bem aceito lá fora?
Riccelli — São raras as exceções, porque 
o filme brasileiro não é muito divulgado lá 
fora. Além do circuito de festivais, são ra-
ros os filmes que são lançados. Mesmo os 
grandes sucessos, como Tropa de Elite, Ci-
dade de Deus e Central do Brasil, vão para 
um nicho de cinemas mais cult. Ainda fal-
ta muito para nos tornarmos uma indús-
tria. Atribuo isso à classe produtora brasi-
leira, porque, para se transformar em uma 
indústria autossustentável, temos de bus-
car o público. Esse é o grande desafio que 
temos. Não precisamos com isso fazer um 

filme só comercial, entregar a nossa alma ao 
diabo, não é isso. O nosso desafio é fazer um 
filme que tenha o seu valor cultural e que se 
comunique, que atinja o público e crie um 
mercado consumidor de cinema brasileiro.

m&m — algumas produções nacionais já 
querem ser realizadas em inglês. Você 
acha que isso pode ser uma fórmula para 
o sucesso internacional?
Riccelli — Não necessariamente. Mas, se-
guramente, a língua é uma grande barreira, 
porque nos Estados Unidos o público não 
está acostumado a consumir filmes com 
legendas. Nem todo filme viaja ou conse-

gue se comunicar em outra cultura, é mui-
to difícil. E nós, falando em inglês, também 
ficamos muito estranhos. É como se esti-
véssemos fazendo papel de brasileiro, po-
rém, todos falando em inglês, é estranho. 
Seria como assistir a filmes dublados na TV.

m&m — O filme tem certa familiaridade 
com o universo do espanhol Pedro 
Almodóvar. Houve alguma influência?
Riccelli — Não, jamais pensei em Almo-
dóvar. Mas entendo que as pessoas fa-
çam esse link, afinal, parte do filme se 
passa na Espanha, com duas atrizes es-
panholas, porém não houve influência. 
Uma coisa engraçada é que quando aca-
bamos de gravar no Brasil, e fomos para 
a Espanha, mostramos o trabalho para 
os nossos coprodutores espanhóis e eles 
acharam o filme bem colorido, com co-
res bem brasileiras. 

m&m — Muitos filmes vazam antes da 
estreia. Vocês tiveram esse problema e 
se preocupam com isso?
Riccelli — Não tivemos esse problema. 
Tomamos muito cuidado, pois a pirata-
ria é uma coisa terrível. A gente vive do 
ingresso . Todo o consumo de entreteni-
mento, de arte, de música, de cinema e de 
produto audiovisual  estão mudando, não 
podemos achar que não. Acho que nin-
guém vai parar a pirataria, pois uma vez 
que um DVD foi vendido, ele rapidamen-
te estará na mão de todo mundo. Vamos 
ter de inventar um novo meio, vamos ter 
de nos reinventar.

m&m — Sente falta de fazer TV? 
Riccelli — Sinto. Essa é uma grande ver-
dade. Depois da reprise da novela Vale 
Tudo, no Canal Viva, as pessoas me as-
sediavam demais na rua e esse contato 
imediato que a televisão nos proporcio-
na com o público é algo muito bom. Mas 
estou esperando um momento da minha 
agenda em que seja possível voltar.

m&m — Você já fez uma série de comerciais 
para a TV. Como vê a propaganda atual?
Riccelli — A propaganda está muito cria-
tiva, aliás, sempre foi. Percebo que o setor 
de eventos está crescendo demais e isso é 
um sinal da economia criativa. São Paulo 
está bombando. A propaganda também 
está querendo se redescobrir com as mí-
dias sociais, com os eventos que estão ca-
da vez maiores. 

m&m — Como você analisa o uso das 
celebridades nas campanhas?
Riccelli — Acho interessante. Há alguns 
anos, quando ainda estava fazendo nove-
las, me perguntava por que o público que 
está acompanhando a trama queria ver os 
mesmo atores em todos os lugares, em to-
das as mídias. “As pessoas não se cansam 
de seus ídolos?” Cheguei à conclusão de 
que as pessoas não se cansam de acom-
panhar os atores de que eles gostam. Isso 
não me espanta mais. Coloquei-me no lu-
gar do público e, por exemplo, se o Al Pa-
cino estiver no teatro, vou querer ver, se es-
tiver na televisão, vou querer ver, se estiver 
no cinema também quero ver. 
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Confira como Carlos Alberto 
Ricelli  vê o atual cinema 
brasileiro no site 
meioemensagem.com.br ou 
fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 6).
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1474, p. 56, 29 ago. 2011.




